
ZMLUVA O DIELO 
JLO 4 l o H 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

1. ZHOTOVITEĽ: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

Oprávnený na rokovanie 

- vo veciach technických: 

- vo veciach zmluvných: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Označenie registra: 

Tel.: 

Fax: 

(ďalej len "zhotoviteľ") 

ZEMPRA, s. r. o. 

Záhradnícka 270 019 01 Hava 

Viliam Šiuda, konateľ 

Ing. Prosper Pajtinka, 

Viliam Šiuda, konateľ 

SLSP, a. s. pobočka Hava 

0063662394/0900 

31 5898 71 

2020436814 

SK2020436814 

Okr. súd OR Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 2374/R 

042/4464212 

042/4443331 

2. OBJEDNÁVATEĽ: 

Sídlo: 

Zastúpené: 

Osoba oprávnená : 

uzavrieť zmluvu: 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

Ing. Stanislav Lališ - riaditeľ SC TSK 

Ing. Stanislav Lališ - riaditeľ SC TSK 

rokovať vo veciach technických: Ing. Milan Halás - technický námestník SC TSK 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

(ďalej len "objednávateľ") 

Dexia Banka Slovensko 

7320239100/5600 

379 15 568 

2021764767 

032/650 93 11, 650 93 55, 650 93 54 

032/650 9356 

malkova@sctsk.sk 

mailto:malkova@sctsk.sk


ČI. II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo 

"Odkanalizovanie dvora na cestmajsterstve Hava" strediska Správy a údržby Trenčín v rozsahu 

podľa predloženej projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. Gašparíkom Miroslavom 

Keramospol Trade, s.r.o. Trenčín zo septembra 2009. 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy sám a to za podmienok 

uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 

objednávateľovi ako uchádzač vo verejnej súťaži. 

Čl. III. 

Termín plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy podľa požiadavky 

objednávateľa, t.j. do 30.06.2011. 

2. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie predmetu 

zmluvy, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto 

ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého 

spolupôsobenia. 

Čl. IV. 

Cena predmetu zmluvy 

1. Cena za predmet zmluvy podľa článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou 

zhotoviteľa a predstavuje: 

Cena bez DPH celkom : 355.151,48 EUR 

DPH 20 %: 71.030,30 EUR 

Cena celkom s DPH: 426.181,78 EUR 

Slovom: Štyristodvadsaťšesťtisíc jednostoosemdesiatjedna 78/100 EUR. 

2. Zmena ceny je možná len na základe dodatku k zmluve podpísaného obidvoma stranami. 

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením a dodanín predmetu obstarávania. 
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ČI. v. 

Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii. Nevyhnutnou súčasťou konečnej faktúry je 

odovzdávací a preberací protokol so všetkými náležitosťami. 

2. Faktúra musí obsahovať nasledovné údaje: 

a.) obchodné meno, sídlo, IČO a IČDPH zmluvných strán, 

b.) číslo faktúry 

c.) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, deň zdaniteľného plnenia 

d.) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má plniť 

e.) fakturovanú sumu, DPH, cenu vrátane DPH 

f.) pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

g.) ďalšie údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky 

3. Údaje na faktúrach musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 

zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

4. Podkladom pre vystavenie faktúr je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdených verejným 

obstarávateľom. 

5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, po odsúhlasení množstva 

a kvality prác, zamestnancom obderateľa. 

ČI. VI. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. 

2. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhotovenie akosti vykonaných prác, súpis 

prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodou o opatreniach 

na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, 

že dielo preberá. 

3. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými 

STN a všeobecné záväznými predpismi. 

4. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. 
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ČI. VII. 

Záručná doba a vady diela 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti 

dohodnuté v zmluve. 

2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov na stavebnú časť, ostatné podľa záručných 

podmienok dodávateľov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

3. Zhotoviteľ zodpovedná za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak 

boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí závada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne 

upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené 

a reklamované závady. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky 

možnom čase, najskôr však do 5 dní od uplatnenie reklamácie objednávateľom. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak 

nedôjde k dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. 

ČI.VIII. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo 

na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania z výšky 

faktúrovanej čiastky. 

3. Týmto nieje dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku 

porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a to v prípade, ak vzniknutá 

škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 
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ČI. IX. 

Spolupôsobenie objednávateľa 

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, 

objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe 

písomnej výzvy zhotoviteľa tak, aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl.ll tejto 

zmluvy. 

ČI. X. 

Stavebný denník 

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d zákona č. 

237/200 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom 

znení. 

2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho 

zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca 

objednávateľa, resp. projektant stavby. 

3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude 

denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy - postup 

realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. 

Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný 

dozor objednávateľa. 

4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch 

pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený, do troch 

pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. 

5. Všetky prípadné naviac práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou 

odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomným dodatkom 

k zmluve. 

ČI. XI. 

Osobitné ustanovenia 

1. Objednávateľ aj obstarávate!' je oprávnený odstúpiť od zmluvy s uvedením dôvodu, alebo aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní a musí byť daná písomne a doručená druhej 

zmluvnej strane. Výpovedná lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom 

bola výpoveď doručená. 
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2. Zhotovíte!' na vlastné náklady zlikviduje všetky odpady, ktoré vznikli jeho činnosťou. 

3. Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady a ponuka víťaza podprahovej zákazky. 

ČI. XII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží dve 

a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 

znení. 

V Trenčíne, dňa 11.05.2011 V Trenčíne, dňa 11.05.2011 

Objednávateľ: 


